NIEUWSBRIEF 15
Roerdompstraat 76
6601DL Wijchen

Schooljaar 2020-2021
4 december 2020

SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Feest met sinerklaas!
We hebben ze gezien vandaag! Sinterklaas, met de zwarte schoenen met witte veters en ook onze favoriete
roetveegpieten bezochten onze school. Helemaal corona-proof maakten we er een gezellige dag van met ze.
De onderbouwgroepen hebben gesplitst voor ze opgetreden en ook zijn de bovenbouwgroepen bezocht.
Iedereen is dan ook verwend met een cadeau, pepernoten, surprises en gedichten. Bedankt werkgroep voor
de voorbereidingen. Mede dankzij jullie was het vandaag een vrolijke en geslaagde dag.
En .. sinterklaas heeft ons ook gerustgesteld. Voor iedereen die nog pakjesavond gaat vieren en zich afvraagt
of de hoofdpiet het probleem met de verlanglijstjes kan oplossen: HET KOMT GOED!

We wensen iedereen een gezellig
sinterklaasweekend toe.
Met vriendelijke groeten,
Ook namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 7 – 11 december
Maandag
7 dec.
Kinderraad
Dinsdag
8 dec.
MR-vergadering
Woensdag
9 dec.
Donderdag
10 dec.
Vrijdag

11 dec.

Week van 14 – 18 december
Maandag
14 dec.
Dinsdag
15 dec.
Woensdag
16 dec.
Donderdag
17 dec.
Kerstviering van
17.30-18.30
Vrijdag
18 dec.
Alle kleuters vrij
3 t/m 8: 12.00 uur vrij

Schoolbibliotheek open houden
Zoals jullie weten hebben wij een mooie bibliotheek waar alle
leerlingen van groep 1 t/m groep 8 en de Afdeling Jonge Kind
leuke, interessante en spannende boeken kunnen lenen.
Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen elke dag met plezier lezen
op school en ze zich hier verder in ontwikkelen.
Helaas is het zo dat onze vrijwilligster voorlopig niet kan komen door ziekte. Dat betekent dat we op
dit moment de bieb niet open kunnen houden. We hebben jullie hulp dan ook nodig!
Wie kan er in de komende weken een paar uur per week op school zijn om de kinderen te helpen bij het
lenen van een boek. Alle hulp is welkom. Moeders, vaders, opa’s/oma’s, buurvrouwen of…?
Kun jij iets voor de kinderen betekenen en wil je graag meer informatie? Stuur dan een mail naar:
evelien.kraaij@kansenkleur.nl.
We hopen op een aantal enthousiaste reacties, zodat de boeken binnenkort weer uitgeleend kunnen
worden.
Met vriendelijke groet,
Evelien Kraaij

2

